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O presente documento divulga informação relativa à prova de equivalência à frequência do 2.º ciclo da 

disciplina de Cidadania e Desenvolvimento, a realizar em 2020, nomeadamente:   

 Objeto de avaliação 

 Caracterização da prova 

 Material 

 Duração 

 Critérios gerais de classificação 

 

 

Objeto de avaliação 

A prova tem por referência os documentos em vigor (Estratégia Nacional de Educação para a Cidadania, Perfil 

dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória e Aprendizagens Essenciais) e permite avaliar a aprendizagem 

passível de avaliação numa prova oral de duração limitada, incidindo sobre dois ou mais dos seguintes 

domínios obrigatórios: Direitos Humanos, Igualdade de Género, Interculturalidade, Desenvolvimento 

Sustentável, Educação Ambiental e Saúde. 

 

 

Caracterização da prova 

O tipo de prova é oral. 

A prova, em interação examinador/ examinando, tem três momentos: 

• Leitura de um texto e indicação da(s) ideia(s) veiculada(s) pelo mesmo; 

• Realização de atividades conducentes à avaliação das aprendizagens nos diferentes domínios; 

• Apresentação e defesa de um ponto de vista sobre um tema à escolha do examinando ou por proposta do 

examinador. 
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A prova reflete a complementaridade dos domínios obrigatórios da disciplina. 

 

As respostas aos itens podem implicar a mobilização de conhecimentos relativos a mais do que um dos 

domínios obrigatórios. 

 

A prova é cotada para 100 pontos. 

 

 

Material 

Todo o tipo de material de suporte necessário à realização da prova será fornecido pelo examinador. Após 

conclusão da prova, o examinando devolve todo o material utilizado. 

 

 

Duração 

A duração da prova não deve ultrapassar os 15 minutos.   

 

 

Critérios gerais de classificação  

A prova inclui: 

 -Leitura e compreensão (leitura de texto; explicitação, de forma sintética, do sentido global do texto e 

interpretação da informação veiculada pelo mesmo, evidenciando conhecimentos relativos aos domínios 

obrigatórios da disciplina de Cidadania e Desenvolvimento); 

-Expressão oral (produção de discursos orais com diferentes finalidades; desenvolvimento de um tema usando 

vocabulário adequado e diversificado, revelando valores fundamentais ao exercício de uma cidadania 

democrática, participativa e humanista). 

 

As áreas de desempenho são avaliadas em função de cinco níveis e a classificação final da prova é expressa na 

escala percentual de 0 a 100. 

 


